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ONTWIKKELINGEN

Grote voordelen
Het gegeven van een brand-
stofsysteem, dat nauwkeurig
en betrouwbaar een op alle
bedrijfsomstandigheden alge,
stemde dosering verzorgt, dal
wi I zeggen de brandstof inal·
gepaste hoeveelheden onder
druk inspuit. is natuurlijk ook
de droom van elke construc-
teur in de autogastechniek.
Alleen dan is een constante
regelkwaliteit in de hand te
houden, óók tijdens de koude
start en de daarop volgende
opwarmfase, als nog nietge-
profiteerd kan worden vande
lambdaregeling (katalysator
nog niet op de vereiste werk-
temperatuur).

Dal laatste is van grote be-
tekenis, omdat immers biJ
aanscherping van de emissie-

LPG-injectie bijna produktierijp

Hel is In de branche allang
geen geheim meer, dat er
hard gewerkt wordt aan een
nieuwe generatie LPG,syste-
men, waarbij de brandstof
uIterst nauwkeurig onder druk
wordt ingespoten. Dit door het
feit dat de fabrikanten van
aulagasapparatuur in loene-
mende mate de aanscherping
van emissielimieten als een
hele adem in de nek ervaren_

Begrijpelijk, wanl vergele-
ken meI de zich snel onlwikke-

Hel is samenwerking met TNO ge·
zamenlijk door Koltee en Necam
ontwikkelde elektronisch ge·
stuurde autoga~s.inspuitsysteem,
afgebe~eld in multipoint·uitvoe-
ring· Belde fabrikanten zullen ech-
ter met dit systeem hun eigen weg
gaan, zodat er nog wel de nodige
verschillen kunnen gasn optreden
in de uitvoering daarvan·

Zoals het er nu uitziet zullen volgend jaar de eerste
LPG-systemen op de markt komen waarbij LPG in gas·
vormige of zelfs vloeibare toestand uiterst nauwkeurig

wordt geïnjecteerd. AMT geeft een overzicht van de
stand van zaken.

lende. elektronisch geregelde
benzine-injectiesyslemen
raakt de huidige LPG-appara-
tuur steeds verder achterop_
011 ondanks enkele op zich
verdienslelIJke (elektronische)
verfijningen, die de laatste
jaren aan de conventionele en
In principe nog mechanisch
werkende systemen zijn door·
gevoerd. Juist dat laatste be-
gint zo langzamerhand een
onoverkome~lijk bezwaar Ie
worden. Mechanische rege·
lingen raken overvraagd en
krijgen steeds meer last van
nieuwe oniwikkellngen In de
motortechniek, die storend
kunnen werken op het onder-
druksIgnaal voor de gasdose-
ring. Variabele Inlaatsystemen
bijvoorbeeld hebben daar een
handje van.

Hel is duidelijk dal de lijd
van de klassieke verdamper-
drukregelaar. die in een deli-
kaal en daardoor kwetsbaar
samenspel mei de gas/lucht-
menger de brandstofdosering
voor ziJnrekening neemt, nu
echt wel voorbij is.

Een constante regelkwalI·
teilis nooit haalbaar mei een
apparaat, dal met (Iempera·
tuur)gevoelige membranen
moel werk~en

Dit gegeven staa1gewoon
hel realiseren van minimale
emissies in de weg reden
waarom er al de nodige jaren
aan een fundamenteel andere
aanpak wordt gewerkt. die van
de elektronisch geregelde in·
spuiting van LPG, hetzij in de
gasvormige- hetzij in de vloei-
bare aggregatietoestand.
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ONTWIKKELINGEN
limieten de eerste anderhalve
minuut van de met een koude
start beginnende emissietest-
cyclus steeds belangrijker
wordt. Die eerste anderhalve
minuut kan namelijk voor wel
90% van de lotaal gemeten
emissies verantwoordelijk
zijn! Daar komt nog bij dat
sommige landen er mei goede
argumenten voor pleiten om
de internationaal afgesproken
temperatuur van 20°C tijdens
de emissiemetingen. op een
meer realistische re (vroege
ochtendstart!) te brengen

Nu de Jambdageregelde
driewegkatalysator gemeen-
goed Is geworden, en de auto-
gassystemen van de bekende
merken reeds gebruik maken
van het signaal van de lamb-
dasonde, om meeslal via een
door een Slappenmotor gere-
gelde hoofdafstelling de
brandstofdosering bij te SIU-
ren, is de ontwikkelingvan een
volelektronisch LPG-injec tie-
systeem ean logische stap
vooruit_ Een systeem waarvan
het kenveld zorgvuldig op de
vermogenstestbank (met
emissiemeting} met alie rele-
vante waarden is ingevuld en
waarin Ookde nodige neven
functies zoals storingsdiag-
nose, noodloop. beveiliging,
temperatuurcorrectie, koude
start én warmdraaien zijn
geintegreerd. Ook een zoge-
naamde leerfunctie moet tol
de mogelij kheden behoren,
waarbij de regeling bijvoor-
beeld de invloed van motorslIJ-
tage compenseert.

Natuurlijk Is ook een elek-
t ronische regeling denkbaar,
die voortdurend en flitsend
snel aan de hand van de ge-
bruikelijke parameters en een
wiskundige formule de juiste
Stuursignalen voor de bra nd-
stofdosering berekent. Desge-
wenst zelfs voor elke cilinder
afzonderlijk, zó snel gaat dat
rekenen vla algoritmen.

Een ander voordeel van een
elektronisch geregeld LPG-in-
spuitsysteem dat naderhand
in een auto moet worden inge-
bouwd Is, dat er in prIncipe
niets meer behoeft te worden
afgesteld. De fabrikant heeft
de elektronische regeling zelf
reeds van alle relevante infor-
matie en gegevensbestanden
voorzien, zodat die na Inbouw
meteen en volledig toegerust
aan de slag kan.

AMT zocht enkele fabrikan-
ten op teneinde de nieuwe ont-
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Schema van hel ambitieuze elektronisch gestuurde autogas·inspuitsys-
teem (vloeibare inspuiting), dat len behoeve van Vialle en landi-Hartog
door de ontwikkelings BV Genlee wordt ontwikkeld.

wikkelingen op hel gebied van
de LPG inspuittechniek te in-
ventariseren en tevens met
hen de specifieke problema-
tiek daarvan door te nemen,
Dat draaide voornamelijk op
het laatste uit, want over de
werking van hun systemen wil-
den de betrokken fabrikanten
helaas nog weinig kwijL

door Landi-Hartog op de
markt zou worden gebracht
Een Interessante ontwikkeling
die naar verluid z0'n 12 mIl-
joen gulden gekost heeft,
doch vervolgens roemloos ten
onder ging. De kostprilszal
wel te hoog zijn uitgevallen,
maar er was ook een tech-
nisch probleem. De elektro·
magnetisch bediende doseer-
kleppen van hel systeem vol-
deden niet goed. Ze bleken
niet voldoende slijtvast ge-
maakt te kunnen worden. Ach-
teraf beZIen ook niet zó ver-
wonderlijk, want bij dosering

Slechte ervaringen
Enkele jaren geleden hebt u al
in AMT kennis kunnen nemen
van een elektronisch LPG-in-
jeetiesysteem, dat door Solex
in Engeland was ontwikkeld en
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van gas In steeds af te passen
hoeveelheden gaaL hel om rs-
laHef grote gasvolumina.

Doseerkleppen die vla een
openingsduur de dosering
moeten regelen, dienen dus
een royaal formaalle hebben.
Dat leidt weer lot grote mas-
sakrachten omdat terwille van
de doseernauwkeurigheid de
kleppen zeer snel open en
dicht moeten gaan. Slijtage en
als gevolg daarvan verloop
van de regelnauwkeurigheid
ligt dan vooral voor de hand
als het om grote motoren en/
of centrale inspuiting gaat.
Dat de Solectronic zich met
zijn 2 doseerkleppen al moest
beperken tot molaren van
maximaal2liter, was achteraf
bezien al een veeg leken

Voorkeur voor gasvormige
inspuiting
Dat alle ondervraagde fabri-
kanten van autogassystemen
op twee na (Vialle en landi-
Harlog) toch voor de dampvor·
mige inspuiting gekozen blij-
ken te hebben, zou moeten
betekenen dat àf problemen
zoal s die zich bij Solex hebben
voorgedaan inmiddels zijn op-
gejast, òf dat de gasdosering
langs andere wegen tol stand
wordt gebracht, bijvoorbeeld
door middel van een variabele
doorlaat of -gasdruk Helaas
bleek het meestal onmogelijk
hierover de betrokken fabri-
kanten een duidelijke uit-
spraak te ontlokken_ Men
kende uiteraard de problemen
van de Solectronic doch ver·
zekerde daar een oplOSSing
voor gevonden te Ilebben, àf
inderdaad de dosering op an-
dere wijze te regelen.

AG (Autogastechniek,
Scherpenzeel) zegt inmiddels
Ie beschikken over openings-
lijdgeregelde dosee rkleppen
(elders ontwikkeld), die de pro-
blemen van de Solectronic
niet kennen. Kaltec en Necam
werken daarentegen met een
K-Jetranic-achtig verdeelhuls
dal in principe ook wel nel zo
z~alwerken, dus met een
plUnjer die een variabele gas-
doorlaat verzorgt. LPG-Tech-
niek Zevenaar zeglook voor
het principe van de variabele
doorlaat gekozen Ie hebben,
en houdt het voorlopig nog biJ
centrale inspuiting vóór de
smoorklep_
Inspuiten vóór de smoorklep
heeft overigens een voordee I:
de in meer of mindere mate
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Overzicht ontwikkelingen
Fabrikan, .Inspuiti Dosering Plaats~injectore ~
Vtalle Vloeistof Tijdgastuurd Vóór smoorklep (singlepoint)
landi Hartog Na smoorklep (multipoint)

LPG-techniek Gas Doorlaatgestuurd Vóór smoorklep ~
Koltee Gas Doorlaaigestuurd Na smoorklep
Necam (single- en muttipoint)

AG Gas Tijdgestuurd Vóór al na smoorklep ~
~ (si.nglepoint)



ONTWIKKELINGEN

geopende smoorklep draagt in
niet geringe mate bij aan de
vorming van een homogeen
mengsel. De gevolgen van
een eventuele backfire zijn
echter ernstiger.

Overigens is het wel begrIj-
pelijk dal overwegend voor de
gasvormige lPG-Injectie Is ge-
kozen. Met de omgang mei
gasvormige brandstoffen
heeft de branche In de loop
der Jaren veel ervaring opge·
daan en bovendien verwacht
men met gasinjectie beter de
kosten in de hand Ie kunnen
houden. De beslissing van de
automobilist om op LPG te
gaan rijden berust nog altijd
op louterfinanciële overwe-
gingen en daarom mag de
prijs van een inspuitgasinstal·
latie beslist niet teveel boven
het huidige niveau uiIkomen_

Inderdaad is gas·inspuiting
technisch eenvoudiger uit
voerbaar dan vloeistofinspuI-
ting. In principe zullen daar
niet aileen de kostprijs maar
ook bedrijfszekerheid en vei-
ligheid van profiteren. Daar-
naast claimen de betrokken
fabrikanten een eenvoudiger
inbouwen zouden emissies
beter beheersbaar zijn (?).
Tenslotte wijzen zij op het
voordeel dat de systemen in
principe ook geschikt zijn voor
aardgasgebruik, waarvan men
voor de toekomst hoge ver·
wachtingen heeft.

Inspuiting van vloeibaar
autogas
Op het eerste gezicht lijkt In-
spuiting van vloeibaar autogas
voor de hand te liggen, omdat
er immers reeds gas In vloei-
bare staat in de tank beschik-
baar is. Andere principiële
pluspunten: de direct na de in-
spuiting plaatsvindende hef-
tige verdamping bevordert de
homogeniteit van het mengsel
en koelt het bovendien sterk
at. Dat taaiste is weer bevor-
derlijk voor het vermogen.
Daarnaast is elke verlaging
van de verbrandingstempera·
tuur natuurlijk welkom In ver-
band met de vorming van NOx·
Anders had wellicht EGR toe-
gepast moeten worden·

De praktische uitvoerbaar·
heid van inspuiting met vloei-
baar autogas is echter be-
paald geen eenVOUdige klus_
Het siert Gentec, waar ten be-
hoeve van Vialle en Landi-
Hartog een dergelijk systeem
ontwikkeld wordt. dat zij tot nu
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Een schematische voorstelling van hel elektronisch gestuurde autogas·
inspuitsysteem van AG Holland·

toe als enige loch voor vloei·
bare inspuiting gekozen heett.
Dit op grond van de overwe-
ging, dal de labrikant,en van
benzine-injectiesystemen ook
niet proberen de benzine vóór
het inspuiten eersl te verdam·
pen. Door de grote principiêle
overeenkomsten tussen een
benzine-injectiesysteem en
een injectiesysteem dat vloei·
baar gas doseert, hoopt
Gentec in de toekomst gemak·
kelijker van de technische
vooruitgang bij de benzinesys·
temen te kunnen profiteren.
Om praktische redenen Is in
dil stadium nog gekozen voor
centrale injectie, maar cilln·
derselectieve inspuiting en do-
sering genieten voor de toe-
komst uiteraard de voorkeur.

Probleem nr·1ls natuurlijk
hoe de LPG bulten de lank on-
der alle omstandigheden
vloeibaar te houden. Dat kan
met druk, met koeling of met
beide samen gebeuren. Gen·
tee heeft voor druk gekozen,
te verzorgendoor een elektri-
sche dompelpomp In de tank.
Deze kan een druk tot maxi·
maal 25 bar leveren, afhanke-
lijk van de temperatuur onder
de motorkap· Die 25 bar zou
voldoende zijn om de vorming
van dampbellen in de leidin-
gen en injector(en) te voorko·
men, zelfs na afzetten van de
hele motor (een druk regelaar
houdt de vereiste brandstof-
druk in stand).

Probleem nr.21s de dompel·
pomp. want daarvoor kan niet
zonder meer een benzine·
pomp worden gebruikt. De
zelfsmerende eigenschappen
van lPG zijn nog slechter dan
die van benzine, zodat wat be-
treft vooral de materiaalkeuze
ingrijpende aanpassingen no·
dig zijn. Daarnaast moet elke
verbetering dIe wordt aange-
bracht aan de hand van lang-

durige tesis nog bewijzen in-
derdaad een verbetering te
zijn. Geen wonder dat daar
reeds vier jaren ontwikkelings-
werk mee heen zijn gegaan,
maar technisch leider Ir· P·
Krieckaerl van Gentee zegt nu
over een zelf ontwikkelde
dompelpomp met een aan-
vaardbare levensduur en be-
trouwbaarheid te beschikken.
Overigens gel.dt hetzelfde
voor de injectoren. die even·
eens zijn afgeleid van be·
staande componenten. Ze
werken elektromagnetisch en
zijn tijdgestuurd, dal wil zeg-
gen de elektronisch geregelde
openingstijd bepaalt de brand-
stofdosering, net zoals bij veel
benzine-injectiesystemen· Bij
de TU Eindhoven loopt nog
een onderzoek naar de gedra·
gingen van vloeibaar gas als
de injectornaald licht.

Probleem nr.3 is de noodza·
kelijke, zeer effektieve reini·
ging van de brandslof, omdat
anders de injectoren kunnen
vervullen en/of aan verhoogde
slijtage kunnen gaan lijden.

De door Gentee zelf ontwik-
kelde software van hel regel·
systeem Is modulair opge·
bouwd, dat wil zeggen er zijn
afzonderlijke modules (algorit-
men oftewel rekenprogram·
ma's) voor de diverse draai·
omstandigheden zoals koud
starten, accelereren, decele-
reren, vollastverrijken en sta·
tionair draai~en. Tenslotte is
ook voorzien in een basisken·
veld voor storingsdiagnose en
noodloopfUnctie.

spruitstuk immers puur op op·
timale luchtaanvoer ontwar·
pen. mei wijde kanalen en een
groot volume.

Wordt de benzine echter op
één plaats ingespoten, dan
moet het spruitstuk aan heel
andere eisen voldoen_ Het
dient voor een zo goed moge·
lijke menging van lucht en
benzine te zorgen, alsmede
voor een zo gelijk mogelijke
verdeling van het mengsel
over alle cilinders. Het spruit·
stuk is dan aok geheel anders
van vorm, de kanalen zijn veel
nauwer (hogere snelheden
van het mengsel verhogen de
homogeniteit) en hel volume )s
veel kleiner· Bovendien wordt
het spruitstuk verwarmd·

Bij draaien op autogas
speelt min of meer hetzelfde·
Centrale gasinspuiting op een
motor met mUltipoint benzine·
injectie is dan ook bepaald
geen goed uitgangspunt voor
een brandstofdosering, die
toch onder alle draalomstan·
digheden optimaal moet zijn.
Om over het risico van back·
fire maar niet te spreken !

Beveiligingen
Naast de gebruikelijke bevei-
liging.en in de vorm van gas·
en benzine·afsluiters, dient
hel LPG-inspuitsysteem er
voor te zorgen dat bij leegrij'
den van de tank of biJ een
storing in het lPG·systeem de
katalysator niet door een Ie
arm geworden mengsel be-
schadigd ka.n worden. Daar
zeggen alle betrokken fabri·
kanten in hun nieuwe syste-
men voor gezorgd te hebben.
Er wordt dan automatisch cp
benzine overgeschakeld.

Vaak Is ook gekozen voor
de koude start op benzine, om
het risico van backfire weg Ie
nemen. Tevens wordt daar-
mee het benzinesysteem re·
gelmatig even in werking ge-
steld, nodig om het in goede
conditie te houden. Overscha·
kellng op gas vindt dan auto-
matisch na enkele seconden
plaats, waar de bestuurder in
de regel niets van zal merken_

Tot zover deze eerste re·
portage uit de keukens van de
vaderlandse fabrikanten van
autogasapparatuur. Volgend
Jaar zult u in AMT zeker meer
gedetailleerd over de werking
van de afzonderlijke lPG·in·
jeetiesystemen kunnen lezen.

D·J· Boosman

Multipoint LPG·injectie
In principe moet hel inlaat·
spruitstuk bepalen wanneer er
voor een centrale inspuiting
gekozen wordt, da,n wel voor
inspuiting vlakbij de inlaatklep·
pen· Bij motoren met mUlti-
point benzine-injectie Is het
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